Návrh
Dodatku č. 3
k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12/2011 o poskytovaní
Dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Zlaté Moravce č. 12/2011

Čl.1
Predmet dodatku
I.

II.

V§3 ods. 2 sa na konci dopÍňa veta, ktorá znie:
„Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať v roku 2017 do 28.02.2017."
ŠTVRTÁ ČASŤ sa mení vrátane nadpisu nasledovne:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
OBLASŤ VEREJNOPROSPEŠNÝCH AKVÍT
§ 13
Kategorizácia v oblasti verejno-prospešných aktivít
Pri posudzovaní žiadosti Mesto Zlaté Moravce bude podporovať subjekty v oblasti verejno
prospešných aktivít, ktoré sú zamerané na:
a) podporu rodiny
b) podporu zdravého životného štýlu
c) podporu a integrácia zrakovo a sluchovo postihnutých skupín
d) tvorbu a ochranu životného prostredia, starostlivosť o verejné priestranstvá, tvorba
komunitných záhrad
e) podporu a rozvoj oblastí záhradkárstvo, chovateľstvo, vinárstvo
§ 14
Posudzovanie žiadostí v oblasti verejno-prospešných aktivít

1) Pri posudzovaní žiadosti v oblasti verejno-prospešných aktivít musia byt' splnené
podmienky, ktoré sú uvedené v§2 a §3 tohto VZN.
2) Žiadosti o poskytnutie dotácie budú prerokované v komisiách pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach a to v komisii školstva, kultúry a športu a vo finančnej komisii.
3) Dotácie budú poskytnuté podľa §4 a §5 tohto VZN. Celková výška poskytnutej dotácie
v oblasti verejno-prospešných aktivít bude maximálne vo výške schváleného rozpočtu na
príslušný kalendárny rok."

III.

DopÍňa sa PIATA ČASŤ - Záverečné ustanovenia nasledovne:
„PIATA ČASŤ"
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15 (pôvodné označenie § 13)
Zrušovacie ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2005, ktorým sa určujú podmienky
rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti kultúry a športu z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce v plnom rozsahu v znení jeho novelizácií.
§ 16 (pôvodné označenie § 19)
Účinnosť

1) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce uznieslo dňa 15.12.2011.
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté
Moravce nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2012."

IV.

Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu k VZN č.
12/2011 sa dopÍňa o oblasť verejno-prospešných aktivít a mení sa nasledovne:
Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2017

1.

Oblasť podpory

Žiados ť podávam pre oblasť:
S port

Kultúra

II.
1.

Verejnoprospešné aktivity

Identifikácia žiadateľa

Názov (v zmysle dokladov o právnej
subjektivite)

2.

Adresa
(ulica, číslo, PSČ, mesto)

3.

Organizačno-právna forma (podľa dokladu o
právnej subjektivite)

4.
5.

ICO
Bankové spojenie
(číslo účtu, názov banky)

6.

Štatutárny zástupca:
(meno, priezvisko, adresa, tel.č., email)

7.

Kontaktná osoba:
(meno, priezvisko, adresa, tel.č., email)

III.

Popis projektu

l.
2.

Názov projektu
Tennín realizovania

3.

Miesto realizovania

4.

Stručný popis

5.

Spôsob propagácie Mesta Zlaté Moravce

6. Cieľové skupiny (komu je projekt

určený)
7.

Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul)

8. Počet osôb, ktoré budú mať

z dotácie
prospech a prečo? (počet osôb, ktoré budú
organizovať,
podujatie
o čakávaná
návštevnosť a pod.)
9. Krátky popis doterajších aktivít žiadateľa
(aké podujatia zorganizoval a kedy, na
akých súťažiach sa zúčastnil a kedy

Alebo

1.

2.

položkovitý rozpis
potrieb, ktoré žiadateľ
žiada uhradiť

prečo je úhrada potrieb pre žiadateľa dôležitá,
akým spôsobom prispeje k zachovaniu činnosti
združenia alebo k jeho rozvoju

3.

počet osôb, ktoré
budú maťz dotácie
prospech

Príklady: (náklady na úhradu prenájmu a energií priestorov, v ktorom žiadateľ sídli; náklady na
nákup

športového

náčinia,

kostýmov,

náradia,

vycestovania členov združenia na súťaž,

náklady

na

úhradu

cestovného

pod.

IV. Rozpočet
Položka
1

Náklady

na

usporiadanie

Rozpočet

akcie

náklady na úhradu potrieb (konkretizovať)

pre

potreby

prednášku alebo výstavu, náklady na štartovné a

alebo

v

Eur

-

-

-

-

-

2

Celkové náklady na projekt

3

Prostriedky získané z iných zdrojov (uviesť z akých)

4

Prostriedky žiadané od Mesta Zlaté Moravce

v.

Kontrolný zoznam
príloh
1.

Kópia dokladu o právnej subjektivite - potvrdenie o pridelení IČO

2.

Kópia zmluvy o založení účtu/ zmluvy o bežnom účte

3.

Potvrdenie žiadateľa, že nemá podlžnosti voči Mestu

4.

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, že okruh potrieb alebo organizovaná
akcia,

na ktorú má byť poskytnutá dotácia neboli

prijímateľovi súbežne

preplatené z iných finančných prostriedkov

v ................................................ .
Dňa: ...............................................
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v Žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. S úhlasím so
spracovaním

osobných

údajov

informačnom

systéme

a súhlasím

so

zverejnením

na

účely

poskytovania dotácií.
podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Dodatku č. 3 k VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na
......... zasadnutí konaného dňa .......... .
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 15-dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

